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— Усе заў час ныя ро ды Мін скай 
воб лас ці з тэр мі нам ця жар нас ці 
менш за 32 тыд ні ад бы ва юц ца, 
га лоў ным чы нам, тут, дзе 
ёсць маг чы мас ці для ака зан ня 
мед да па мо гі ў та кіх вы пад ках, — 
ка жа за гад чык ад дзя лен ня 
рэ ані ма цыі і ін тэн сіў най 
тэ ра піі но ва на ро джа ных 
Сяр гей КА ЧАН. — Гэ та мо жа 
быць жан чы на з Ка пы ля або, 
на прык лад, з Дзяр жын ска. Але на 
ўзроў ні га рад ской ці між ра ён най 
ме ду ста но вы ёй не да па мо гуць, 
у нас жа ёсць спе цы яль ныя 
прэ па ра ты, якія ў не ка то рых 
вы пад ках да зва ля юць «пры тры маць» 
ро ды і даць маг чы масць дзі ця ці 
ўнут ры вант роб на са спець. Ад нак 
у шэ ра гу вы пад каў дзе ці ўсё ж 
на ра джа юц ца ра ней за тэр мін, 
пра ду гле джа ны пры ро дай...

Што год у ад дзя лен ні пра леч ва юц ца 
ка ля 500 дзя цей, боль шасць з 
якіх — не да но ша ныя, у тым лі ку 
з вель мі ніз кай ва гой, менш за 
1,5 кг. Для вы ходж ван ня та кіх 
не маў лят па тра бу юц ца ад па вед нае 
аб ста ля ван не, ін ку ба та ры, а так са ма 
спе цы яль на на ву ча ны пер са нал. 
У цэ лым та кія ўмо вы ёсць ва ўсіх 
аб лас цях і РНПЦ «Ма ці і дзі ця».

— Та кія дзе ці па він ны прай сці 
вель мі цяж кі шлях, каб па збег нуць 
ін ва лід нас ці або за хвор ван няў, 
якія пра явяц ца ў бу ду чы ні, — 
да дае Сяр гей Эд мун да віч. — Для 
пра вя дзен ня ды яг нос ты кі з мэ тай 
пры зна чэн ня пра віль на га ля чэн ня 
пры цяг ва юц ца са мыя роз ныя 
вуз кія спе цы я ліс ты — ней ра хі рур гі, 
кар дыя хі рур гі, аф таль мо ла гі, 
не ўро ла гі, ура чы ўльтра гу ка вой 
ды яг нос ты кі...

У дзі ця ці, якое на ра джа ец ца 
да тэр мі но ва, увесь ар га нізм 
аб са лют на ня спе лы — сят чат ка, 
слы ха вы ана лі за тар, лёг кія, 
пе чань, кі шэч нік... І не аб ход на 
крок за кро кам вы ра шаць кож ную 
вы яў ле ную праб ле му, што і ро біц ца, 
як толь кі не маў ля пас ля ўлон ня 
ма ці трап ляе ў ін ку ба тар, у якім 
ства ра юц ца не аб ход ныя тэм пе ра ту ра 
і віль гот насць па вет ра, а так са ма 
круг ла су тач на кант ра лю юц ца 
час та та сэр ца біц ця, на сы чэн не кры ві 
кіс ла ро дам...

Ме на ві та ў та кім ін ку ба та ры 
зна хо дзіц ца дзі ця, якое на ра дзі ла ся 
з цяж кай пры ро джа най ін фек цы яй — 
спа чат ку яго пад клю чы лі да 

апа ра та штуч най вен ты ля цыі 
лёг кіх, але ця пер яно здоль нае 
ды хаць ужо без «тру ба чкі». Дру гое 
дзі ця, ва гой 990 г, па ча ло ды хаць 
са ма стой на ўжо на дру гі дзень — 
дзя ку ю чы спе цы яль най тэ ра піі, 
ле ка ва му рэ чы ву суль фак тант. Час 
зна хо джан ня ў ад дзя лен ні рэ ані ма цыі 
за ле жыць ад ста ну дзі ця ці. Быў 
вы па дак, ка лі 520-гра мо вае не маў ля 
вы ходж ва лі ця гам 3,5 ме ся ца. На огул 
ва га, мен шая за 1,5 кг, на зы ва ец ца 
вель мі ніз кай, а ка лі менш за 1 кг — 
гэ та ўжо эк стрэ маль на ніз кая.

— У не ка то рых пе ры на таль ных 
цэнт рах кра і ны асна шчэн не леп шае, 
чым у нас, — на шым ін ку ба та рам ужо 
8 га доў, — ад зна чае Сяр гей Ка чан. — 
Ад нак маг чы мас ці вы ходж ван ня ва 
мно гім за ле жаць ад пер са на лу. А 
ў нас на за па ша ныя вель мі вя лі кі 
во пыт і на вы кі ў тых жа ме ды цын скіх 
сяс цёр, якія вы дат на ўяў ля юць, 
што не аб ход на ра біць. У вы ні ку 
95 пра цэн таў но ва на ро джа ных з 
ніз кай ва гой вы жы ва юць дзя ку ю чы 
пра ве дзе ным ля чэн ню і до гля ду.

Уні каль на, што ма туль не вы піс ва юць 
асоб на ад дзя цей, як гэ та ро бяць у 
ін шых пе ры на таль ных цэнт рах, — 
яны за ста юц ца тут, толь кі па вер ха мі 
вы шэй, і на вед ва юць ма лое адзін 
раз на дзень, а так са ма 
пе ра да юць для кож на га 
карм лен ня груд ное 
ма ла ко. Ад на ча со ва ма мы 
на ву ча юц ца та му, што і як 
ра біць, бо і пас ля вы піс кі 
малое па тра буе па вы ша най 
ува гі. Ска жам, дзі ця, якое 
пра цяг ла зна хо дзі ла ся на 
штуч най вен ты ля цыі лёг кіх, 
трап ляе ў гру пу ры зы кі па 
раз віц ці брон ха лё гач най 
дыс пла зіі, што з'яў ля ец ца 
вель мі сур' ёз най 
праб ле май. Ма ту ля па він на 
ад соч ваць і лю быя змя нен ні 
з бо ку нер во вай сіс тэ мы — 
як ма лое ру ха ец ца, як 
спіць, сло вам, шмат ча му 
трэ ба на ву чыц ца, і та кая 
маг чы масць тут да ец ца.

Як толь кі ін тэн сіў ная 
тэ ра пія пра ве дзе на і 
не маў ля ста ла, ка жу чы 
мо вай ура чоў, ста біль ным 

па жыц цё вых функ цы ях, яго 
пе ра вод зяць у ад дзя лен не па 
вы ходж ван ні. У Мін скай ра дзіль ні 
яно раз лі ча на на 25 лож каў, хоць 
па цы ен таў звы чай на больш. За год 
праз ад дзя лен не пра хо дзяць ка ля 
270 не да но ша ных (гэ та ка ля 70 
пра цэн таў усіх не да но ша ных дзя цей 
па воб лас ці).

— У нас зна хо дзяц ца дзе ці, якія 
ўжо не ма юць па трэ бы ў штуч най 
вен ты ля цыі лёг кіх, — тлу ма чыць 
за гад чы ца пе ды ят рыч на га 
ад дзя лен ня для но ва на ро джа ных 
з пе ры на таль най па та ло гі яй 
і не да но ша ных Іна 
ВА ЛЕН ЦЮ КЕ ВІЧ. — Па чы на ец ца 
дру гі этап вы ходж ван ня. Кор мім мы 
на шых не маў лят груд ным ма ла ком 
са спе цы яль ны мі да баў ка мі-«ўзмац-
няль ні ка мі» — яно больш якас нае, 
што як раз не аб ход на ар га ніз му, які 
з 6 да 9 ме ся цаў рас це над звы чай 
ін тэн сіў на, а зна чыць, па тра буе 
ад па вед най коль кас ці ка ло рый і 
спа жыў ных рэ чы ваў. Кры тэ ры ем 
для вы піс кі ста но віц ца ста біль ны 
стан дзі ця ці — гэ та пры бліз на 36-ты 
ты дзень. Ва га не з'яў ля ец ца тут 
вы зна чаль най — мы вы піс ва лі і дзі ця 
ва гой 1 970 гра маў...

Не ка то рыя дзет кі зна хо дзяц ца без 

ма туль — яны толь кі пры хо дзяць 
праз кож ныя тры га дзі ны, ін шыя 
ма лыя — ужо ў па ла тах су мес на га 
зна хо джан ня, раз лі ча ных на дзвюх 
мам з дзець мі. Гэ та вель мі зруч на, 
бо за ма лень кі мі па цы ен та мі 
не аб ход на са чыць кож ную хві лі ну. 
У не да но ша на га дзі ця ці мо жа быць 
і спы нен не ды хан ня, ёсць пэў ныя 
праб ле мы са стра ва ван нем і г.д.

Юлія, ма ма Ста ні сла ва і Ясе ніі, ка жа, 
што спіць «ад ным во кам», не мо жа 
ада рвац ца ад ма лю так. «Я і на стро іц ца 
не па спе ла, — ка жа Юля. — Тра пі ла 
ў ад дзя лен не па та ло гіі, а там ска за лі 
што ўжо ады шлі во ды, і зра бі лі 
эк стран нае ке са ра ва ся чэн не». Яе 
су сед ка, 28-га до вая Тэ рэ за, пя шчот на 
пры ціс кае да ся бе сваё ма лое: 
«З пер шым дзі цем не бы ло ні я кіх 
праб лем — звы чай ная ця жар насць, 
ро ды ў тэр мін і вы піс ка праз не каль кі 
дзён, а тут... Мя не толь кі па гля дзе лі, 
ска за лі «вы ўжо ў ро дах» і ад вез лі 
сю ды... Гэ та быў 32-гі ты дзень. 
На ра дзі ла ся дзяў чын ка — 
1 670 грамаў, ця пер ужо, праў да, 
2 100. Яшчэ кры ху бу дзем рас ці, нас 
па куль не вы піс ва юць».

У дру гой па ла це мож на ўба чыць, 
як дзі ця зна хо дзіц ца на ма ні тор ным 
на зі ран ні — спе цы яль ны апа рат 
па ме рам з ма лень кі тэ ле ві зар 
да па ма гае ад соч ваць ды хан не і 
сэр ца біц цё. А по бач — не маў ля 
на лож ку з ва дзя ным мат ра цам 
«Ра мо нак», які вы пус кае бе ла рус кае 
прад пры ем ства. Гэ ты цёп лы мат рац, 
які, дзя ку ю чы сва ёй фор ме, атры маў 
лас ка вую мя нуш ку «гняз дзеч ка», — 
вель мі ка рыс ная ў вы ходж ван ні рэч.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by
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На га да ем, што вя до мы на 
ўвесь свет ву чань Мі ха і ла 
Да лін ска га — кам п'ю тар ны 
ге ній Ге надзь Ка рат ке віч. 
Сён ня ён — трэ ця курс нік 
уні вер сі тэ та ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, ме ха ні кі і оп ты кі 
ў Санкт-Пе цер бур зе. Юнак 
на пра ця гу дзя сят ка га доў з 
лёг кас цю вый гра ваў мно гія 
спа бор ніц твы пра гра міс таў. 
Сён ня Ге надзь зай мае пер шае 
мес ца ў рэй тын гу Topcoder і 
Codeforces.

Да рэ чы, га на рыц ца Мі ха іл 
Ся мё на віч усі мі, хто ча гось ці 
да сяг нуў, але га лоў нае — 
пры кла даў вя лі кія на ма ган ні 
ў спа сці жэн ні ін тэ ле кту аль най 
пра фе сіі:

— Га лоў нае — гэ та жа дан не. 
У мя не ка лісь ці на пя тым 
кур се най леп шы мі ста лі 
тры сту дэн ты. Два — 
пе ра мож цы алім пі яд, а трэ ці 
ад на ра джэн ня дрэн на чуў. Я 
спа чат ку не ве даў гэ та га. Ён 
на пер шых кур сах са дзіў ся 
на пер шую пар ту і ўгад ваў, 
што рас каз вае лек тар. Хло пец 
спа чат ку знач на ад ста ваў 
ад усіх, але по тым не толь кі 
на гнаў, але і стаў ад ным 
з са мых леп шых. Ён меў 
жа дан не спа сці гаць, шмат 
пра ца ваў і да біў ся свай го. 
Між тым пра гра ма ван не 
мож на на зваць са цы яль най 
лес ві цай, якую трэ ба прай сці 
сва і мі на га мі, каб уз лез ці на 
пэў ную вы шы ню. Але ж для 
гэ та га трэ ба вель мі мно га 
пра ца ваць.

За раз вы клад чык ста віць 
пе рад са бой но выя за да чы. 
Яны ты чац ца, на прык лад, 
удас ка на лен ня пер ша га 
ў рэс пуб лі цы сай та 
дыс тан цый на га на ву чан ня 
dl.gsu.by і за ня ткаў са 
школь ні ка мі па чат ко вых 
і ся рэд ніх кла саў. У 
пры ват нас ці, ця пер у 1-4 
кла сах на рэ гу ляр най асно ве 
зай ма ец ца больш за 60 
ча ла век, а ў 5-8 кла сах — 
больш за 120. Урэш це, лі чыць 
пе да гог, коль касць па він на 
пе рай сці ў якасць вы ні каў на 
рэс пуб лі кан скіх і між на род ных 
алім пі я дах.

Мы гу та рым на за ня тках у 
аў ды то рыі ГДУ імя Ска ры ны. 
Сту дэн ты пра цу юць 
са ма стой на, але час ад ча су 
звяр та юц ца да вы клад чы ка. 
Ён ім гнен на ацэнь вае пы тан не 
і ад ра зу ж на кі роў вае юна ка 
да ад на курс ні ка, які па ві нен 
рас тлу ма чыць не зра зу ме лае:

— Важ на, ка лі яны 
рас тлу мач ва юць адзін ад на му 
і да па ма га юць ра шаць за да чы. 
Та кім чы нам ву чац ца абод ва. 
Адзін га на рыц ца не толь кі 
ве да мі, але і тым, што змог 
да па маг чы. Дру гі атрым лі вае 
сты мул ве даць не горш, чым 
ся бар. Роў ны рас тлу мач вае 
роў на му. Я заў сё ды 
ка рыс та ю ся гэ тым пры ёмам. 
Яны па чы на юць аб мяр коў ваць 
праб ле му, ду маць ра зам. 
Гэ та па вы шае якасць 
на ву чан ня і ня се да дат ко вы 
ма ты ва цый ны эфект. У тым 
лі ку для ра бо ты ў ка ман дзе. 
Не сак рэт, што сён ня мно гія 
фір мы, якія з'яў ля юц ца 
спа жыў ца мі пра грам на га 
пра дук ту, ад да юць пе ра ва гу 
тым, хто ўмее пра ца ваць 
ра зам. Яны, да рэ чы, і 
ар га ні зоў ва юць мно гія 
ка манд ныя спа бор ніц твы па 
пра гра ма ван ні. А ўсё та му, што 
сён ня ні я кія су час ныя за да чы 
ў адзі ноч ку не вы ра ша юц ца. 
Каб пра ца ваць у ка лек ты ве, 
па трэб ны ад па вед ныя 

на вы кі. Трэ ба ўмець слу хаць, 
ра зу мець ін ша га ча ла ве ка, 
раз мяр коў ваць час, ста віць 
пы тан ні... Ка манд ныя 
алім пі я ды да зва ля юць 
атры маць та кі на вык 
ка лек тыў най ра бо ты.

Мі ха іл Ся мё на віч сцвяр джае, 
што прак тыч на з кож на га 
вуч ня мож на зра біць 
пра гра міс та. Але ж толь кі 
ам бі цыі баць коў, якія 
жа да юць ба чыць сваё 
дзі ця спе цы я ліс там у 
вы со ка аплат най сфе ры, 
на ўрад ці да па мо гуць. 
Сам на шча дак па ві нен не 
толь кі мець жа дан не, але 
і на стой лі ва са ма стой на 
пра ца ваць:

— Ёсць не каль кі кі рун каў, якім 
чы нам мы раз ві ва ем дзя цей. 
Пер шае — гэ та мыс лен не. 
Дру гі — ма тэ ма ты ка. Са мі 
ма тэ ма тыч ныя ве ды ка рыс ныя 
для вы ра шэн ня пра гра місц кіх 
за дач. Трэ ці кі ру нак — 
пра гра ма ван не не па срэд на. 
Прын цы по ва важ ным 
з'яў ля ец ца ды фе рэн ца ва нае 
аў та ма тыч нае на ву чан не. 
На ша сіс тэ ма па бу да ва на 
так, што яна вя дзе кож на га 
вуч ня пер са наль на. Яму 
вы да ец ца за да ча. Ка лі ён 
мо жа яе зра біць — ро біць. 
Ка лі не — на ціс кае кноп ку 
—«не ве даю». І яму бу дзе 
да дзе на сіс тэ ма за дан няў, якія 
пад вя дуць яго да вы ка нан ня 
той за да чы, якую ён не змог 
зра біць пер ша па чат ко ва. 
Атрым лі ва ец ца, што кож нае 
дзі ця мо жа зай мац ца 
са ма стой на, а на стаў нік 
пра цуе фран таль на. Яго 
за да ча — ар га ні за ваць пра цэс. 
Каб дзе ці не пе ра шка джа лі 
ад но ад на му, ду ма лі, 
ста ра лі ся, са ма стой на ра бі лі. 
У не ка то рых вы пад ках 
трэ ба і да па маг чы. Але, 
ка лі прый шло ся да па ма гаць 
ка мусь ці, для мя не гэ та 
сіг нал — у гэ тым мес цы 
сіс тэ ма дрэн на пра цуе. Трэ ба 
па ста віць там за дан не, каб не 
бы ло па трэ бы да па ма гаць.

Каб сты му ля ваць ра бо ту 
школь ні каў до ма, рас каз вае 
Мі ха іл Да лін скі, па ста ян на 
пра вод зяц ца кон кур сы. 
На прык лад, се зон ныя — хто 
больш за ўсіх ра шыць за дач?

— Мы пра во дзім спа бор ніц твы 
па пра гра ма ван ні і па 
ма тэ ма ты цы. Таб ліч ка 
на сай це аў та ма тыч на 
аб наў ля ец ца, мож на 
ба чыць, хто коль кі за дач 
ра шыў. Ка гось ці та кая 
сіс тэ ма сты му люе да но вых 
вяр шынь, але прын цы по ва 
праб ле ма ма ты ва цыі ўсё ж 
не вы ра ша на. Не ўсе, ка му 
ці ка ва на за ня тках, до ма 
гэ тым зай ма юц ца. А ка лі б 
вуч ні, як Ге на Ка рат ке віч, 
што ты дзень 20 га дзін 
ад да ва лі пра гра ма ван ню, 
бы лі б і вы ні кі больш вы со кія. 
Ну а па коль кі я не ве даю, як 

яшчэ ма ты ва ваць вуч няў на 
пра цу, мож на зра біць спро бу 
і па вя лі чыць час за ня ткаў з 
імі. Па чы наць зай мац ца гэ тай 
спра вай трэ ба не з 9 кла са, 
як ра ней усе па чы на лі, а з 
пер ша га. Та ды, маг чы ма, 
хо піць ча су, каб не ча га 
боль ша га да сяг нуць.

У Го ме лі пра цу юць фі лі ялы 
мно гіх за меж ных фір маў, і 
на шы вуч ні пас ля за кан чэн ня 
ВНУ ўлад коў ва юц ца 
ме на ві та ту ды. Боль шая 
част ка з іх тут, на Бе ла ру сі, 
пра цяг ва е жыць, пра ца ваць 

і за раб ляць не бла гія гро шы. 
Дзяр жа ва, між ін шым, 
атрым лі вае па да ткі. Зда ец ца, 
праб ле мы ўцеч кі маз гоў 
ся род пра гра міс таў у на шай 
кра і не ня ма. Пры вя ду 
прык лад: Ар цём Куз ня цоў, 
пер шы га мяль ча нін, які стаў 
чэм пі ё нам рэс пуб лі кі ў 1997 
го дзе, на пэў ны час з'е хаў у 
Маск ву зай мац ца ма біль ным 
бан кін гам. Хут ка стаў там 
кі раў ні ком ад дзе ла, пас ля 
ча го ад дзел пе ра вёў у Го мель. 
Да рэ чы, Ар цём быў пер шым 
рас пра цоў шчы кам сіс тэ мы 
дыс тан цый на га на ву чан ня.

Сён ня мно гія баць кі цер пяць 
ад та го, што іх дзе ці 
ма юць ста сун кі толь кі з 
тэх ні кай і не ўяў ля юць са бе 
ін ша га ла ду жыц ця. Мі ха іл 
Да лін скі зга джа ец ца, але 
пад крэс лі вае: не кам п'ю тар 
псуе дзя цей, а тое, што ў 
су час ным све це змя ні ла ся 
сіс тэ ма каш тоў нас цяў. 
Гра мад ства ста ла 
спа жы вец кім, і ў мно гіх ад на 
мэ та — лю бы мі спо са ба мі 
мець рэ чы мод ныя, да ра гія, 
прэ стыж ныя...

— Праб ле ма не ў тым, 
што з'я ві лі ся кам п'ю та ры, 
а ў тым, што па мя ня ла ся 
жыц цё вая ўста ноў ка: ця пер 
важ на, што ты з'еў, што 
апра нуў, а не коль касць 
кніг, якія пра чы таў. Ця пер 
дзя цей за цяг ва юць не толь кі 
гуль ні, але і са цы яль ныя 
сет кі, дзе ад бы ва ец ца 
імі та цыя рэ аль на га 
жыц ця. Адзі ны спо саб, 
які я ве даю, каб вы рваць 
дзя цей з вір ту аль на га 
све ту — на ву чыць іх 
ней кай рэ аль най спра ве. 
Кам п'ю тар ная за леж насць 
з'яў ля ец ца звы чай на ў 
гуль ні, дзе пры сут ні ча юць 
моц ныя эмо цыі. У нас на 
за ня тках дзе ці раз ва жа юць, 
стам ля юц ца і ад па чы ва юць. 
Яны ра на ра зу ме юць, 
што, ка лі жа да еш ча гось ці 
да сяг нуць, на гуль ні ча су не 
бу дзе. Вось ме на ві та та му я 
па рэ ка мен да ваў бы баць кам 
ра біць так, каб іх дзе ці больш 
пра ца ва лі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by

Фо та аў та ра
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Ра ней за тэр мінРа ней за тэр мін  ��

РАС ЦІ ВЯ ЛІ КАЙ, ЯСЕ НІЯ!
95% не маў лят з ніз кай ва гой вы жы ва юць дзя ку ю чы су час на му ля чэн ню і до гля ду

Не су мнен на, у Бе ла ру сі 
шмат та лен таў, ад нак, 
акра мя адо ра нас ці, па трэб на 
жа дан не раз ві ваць яе, 
да ся гаць но ва га і, вя до ма, 
пад трым ка тых, хто по бач. 
Дзя ку ю чы та кім склад ні кам 
мож на рэа лі за ваць ся бе 
як са праўд на га май стра 
і за слу жыць па ша ну 
дзяр жа вы, стаў шы 
сты пен ды я там фон ду, 
ад зна ча юць яго прад стаў ні кі.

ПА ВО ДЗІ НЫ 
ТАК СА МА ЎЛІ ЧАЦЬ
Уво гу ле, мэ тай за сна ван ня 
фон ду бы ло ства рэн не ўмо ў 
для рэа лі за цыі та лен таў 
бе ла рус кай мо ла дзі на 
Ра дзі ме, і, як па каз вае 
прак ты ка, задума ся бе 
апраў да ла. Ка ля 50% 
ма ла дых та лен таў аб ра лі 
сфе рай дзей нас ці на ву ку і 
аду ка цыю. 251 спе цы я ліст 
з лі ку адо ра най мо ла дзі 
зай мае сён ня кі ру ю чую 
па са ду. Уз рас тае коль касць 
на ву ко вых да сяг нен няў 
сты пен ды я таў фон ду. 
У 2014 го дзе яны аба ра ні лі 
72 кан ды дац кія і 
1 док тар скую ды сер та цыі 
(у 2011-м — 47 ды сер та цый, 
у 2012-м — 50).

Каб стаць най больш 
яр кі мі іск рын ка мі, якіх 
за ўва жыць дзяр жа ва, 
прэ тэн дэн ты ў сты пен ды я ты 
па він ны быць не толь кі 
ра зум ны мі, але і ўзор ны мі. 
Пе ра ма гаць у між на род ных 
рэс пуб лі кан скіх алім пі я дах 
(кон кур сах, тур ні рах і 
ін шых спа бор ніц твах) па 
на ву чаль ных прад ме тах; 
мець асаб лі выя пос пе хі 
ў на ву ко ва-да след чай, 
твор чай, ін тэ ле кту аль най 
дзей нас ці і пры клад ныя 
па во дзі ны.

Не за ста юц ца без 
ува гі і пе да го гі, якія 
раз гле дзе лі та лент у сва іх 
вы ха ван цах і да па маг лі ім 
рэа лі за вац ца. Так што ў 
тым, каб кро чыць ня прос тым 
шля хам да сяг нен няў, 
пе ра адоль ва ю чы ўсе 
цяж кас ці, зноў і зноў 
да каз ва ю чы свае 
здоль нас ці, за ці каў ле ны 
абод ва ба кі: і та лент, і яго 
апя кун, якія ра зам мо гуць 
с ка рыць вяр шы ні. За 
19 га доў прэ мі ра ва на 2846 
вы клад чы каў і на ву ко вых 
ра бот ні каў за аса біс ты 
ўклад у рас пра цоў ку но вай, 
больш эфек тыў най сіс тэ мы 
аду ка цыі, су час ных ме то дык 

раз віц ця адо ра най мо ла дзі, 
ад зна чы лі ў фон дзе.

АД КАЗ НАСЦЬ 
ЗА КОЖ НА ГА, 
ДА ПА МО ГА — УСІМ
У 2005 го дзе Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі іні цы я ваў ства рэн не 
бан ка да ных адо ра най 
мо ла дзі, каб за бяс пе чыць 
эфек тыў нае вы ка ры стан не 
ін тэ ле кту аль на га па тэн цы я лу 
та лен таў і ака заць 
да па мо гу ў іх пра фе сій ным 
ста наў лен ні.

Тра піць у банк мо гуць не 
толь кі сты пен ды я ты фон ду. 
Ім ёны бе ла ру саў, якія за ня лі 
пры за выя (І, ІІ, ІІІ) мес цы ў 
між на род ных і рэс пуб лі кан скіх 
алім пі я дах, або тых, за якіх 

ха да й ні чае ар га ні за цыя, дзе 
ву чыц ца ці пра цуе та ле на ві тая 
асо ба, па ра шэн ні Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі так са ма мо гуць 
быць уклю ча ны ў спі сы бан ка. 
Сю ды ж трап ля юць кі раў ні кі 
і чле ны кі ру ю чых ор га наў 
рэс пуб лі кан скіх ма ла дзёж ных 
і дзі ця чых аб' яд нан няў.

Ма ла дыя лю дзі, чые ім ёны 
ўне се ны ў бан кі да ных 
адо ра ных і та ле на ві тых, 
ад чу ва юць рэ аль ную да па мо гу 
дзяр жа вы і пад час на ву чан ня, 
і пас ля атры ман ня аду ка цыі. 
Так, яны ма юць пра ва на 
па за чар го вае атры ман не 
жыл ля ў ін тэр на це на пе ры яд 
ву чо бы і пер ша чар го вае 
раз мер ка ван не пас ля яе.

Ука зам Прэ зі дэн та №273 
«Аб па вы шэн ні за роб ку 
не ка то рым ка тэ го ры ям 
ма ла дых спе цы я ліс таў» 
пра ду гле джа на па вы шэн не 
на 50% та рыф ных ста вак 
асо бам, што ўва хо дзяць 
у банк да ных, у пе ры яд 
іх на ву чан ня ў ВНУ 
і пра ца ўлад ка ва ных 
у ар га ні за цыі, якія 
фі нан су юц ца з бюд жэ ту. 
Так са ма яны мо гуць 
атры маць іль гот ны 
крэ дыт на бу даў ніц тва, 
рэ кан струк цыю ці куплю 
жыл ля.

«СІ НЯЯ ПТУШ КА»
Вель мі ак тыў на  шук ае 
та ле на ві тую мо ладзь і 
да лу чае яе да ўдзе лу ў 
жыц ці кра і ны Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі. Ле тась бы ло 
за ах во ча на 2316 на ву чэн цаў, 
сту дэн таў, пе да га гіч ных 
ра бот ні каў і сем на ву ко вых, 

ін тэ ле кту аль ных і твор чых 
аб' яд нан няў на ву чэн цаў на 
агуль ную су му 5 380 000 
тыс. руб лёў.

У 2008 г. па іні цы я ты ве і на 
срод кі за сна валь ні ка фон ду, 
лаў рэ а та Но бе леў скай 
прэ міі Жа рэ са Ал фё ра ва, 
на ша га зем ля ка, ство ра ны 
Між на род ны Ал фё раў скі 
фонд пад трым кі аду ка цыі 
і на ву кі. Для фі нан са вай 
пад трым кі адо ра най мо ла дзі 
з мі ну ла га го да ААТ «Хо ум 
Крэ дыт Банк» су мес на з 
Мі ніс тэр ствам аду ка цыі і 
Бе ла рус кім са юзам жан чын 
рэа лі зуе пра гра му «Сі няя 
птуш ка». Згод на з но вай 
ідэяй пра ду гледж ва ец ца 
вы дзя лен не сты пен дый на 
ўвесь пе ры яд на ву чан ня ў 
ВНУ, па чы на ю чы з пер ша га 
кур са, адо ра ным сту дэн там 
з ма ла за бяс пе ча ных ці 
ня поў ных сем' яў, а так са ма 
дзе цям-сі ро там, якія 
за ста лі ся без баць коў скай 
апе кі. За раз та кую 
пад трым ку атрым лі ва юць 
10 сту дэн таў — ві да воч на, 
што біз нес мог бы больш 
ак тыў на да лу чац ца да 
ства рэн ня са цы яль ных 
пра ек таў па пад трым цы 
адо ра най і та ле на ві тай 
мо ла дзі.

На ма ган няў у гэ тым кі рун ку 
не мо жа быць за шмат. 
Ві да воч на, што нам трэ ба 
ства раць сіс тэ му скраз но га 
су пра ва джэн ня та ле на ві тай 
мо ла дзі ад школь най пар ты 
да пра цоў на га мес ца.

Іры на СІ ДА РОК
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«Пра гра ма ван не 
мож на на зваць 

са цы яль най 
лес ві цай, якую 
трэ ба прай сці сва і мі 
на га мі, каб уз лез ці 
на пэў ную вы шы ню. 
Але ж для гэ та га 
трэ ба вель мі мно га 
пра ца ваць».
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Вось гэ та шко ла!Вось гэ та шко ла!  ��

Я Ў ІT-Я Ў ІT-шні кішні кі  
ПАЙ ШОЎ БЫ... ПАЙ ШОЎ БЫ... 

ТА ЛЕН ТЫ ЗА СТА ЮЦ ЦА 
НА РА ДЗІ МЕ

Пе ра мож цам 
між на род ных 

ін тэ ле кту аль ных 
спа бор ніц тваў 
пры су джа ец ца ад 
20 да 55 ба за вых 
ве лі чынь (ад 3 млн 
600 тыс. руб. 
да 9 млн 900 тыс.)

�

Рэа лі зоў ваць ся бе і ра біць ад крыц ці
2015 год, аб' яў ле ны ў Бе ла ру сі Го дам мо ла дзі, су паў з 20-год дзем 
іс на ван ня спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па са цы яль най пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн таў. 
З дня ства рэн ня фон ду сты пен ды я мі за ах во ча на больш як 30 000 
на ву чэн цаў, сту дэн таў і на ву ко вых ра бот ні каў. Фі нан са вая пад трым ка 
ака за на 104 ін тэ ле кту аль ным і твор чым аб' яд нан ням на ву чэн цаў 
і сту дэн таў, якія да сяг ну лі най леп шых вы ні каў у на ву ко ва-да след чай 
пра цы. З го да ў год рас це коль касць та лен таў і па вя ліч ва ец ца 
іх дзяр жаў ная пад трым ка. У 2015 го дзе на ўзна га родж ван не адо ра ных 
юна коў і дзяў чат фон ду вы дат ка ва на ка ля 7 млрд руб лёў.

Ваў ка выс кая цэнт раль ная 
ра ён ная баль ні ца за срод кі з 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 
(17,6 міль яр да руб лёў) аснас ці ла ся 
кам п'ю тар ным та мог ра фам.

Та кім чы нам, гэ тыя вы со ка дак лад ныя 
ды яг нас тыч ныя апа ра ты, з да па мо гай якіх 
мож на да сле да ваць прак тыч на лю бы ор ган 
ча ла ве ча га ар га ніз ма, сён ня ёсць ужо ва ўсіх 
буй ных рай цэнт рах Гро дзен шчы ны. Пры чым 
яны пра цу юць і ў ін та рэ сах су сед ніх рэ гі ё наў. 

На прык лад, маг чы мас ця мі кам п'ю тар най 
та маг ра фіі ў Ваў ка выс ку ска рыс та юц ца 
жы ха ры не толь кі гэ та га, але і блі жэй шых 
Бе рас та віц ка га, Зэ львен ска га і Свіс лац ка га 
ра ё наў. Ды яг нос ты ка, якая ў за леж нас ці ад 
ор га на і мэ ты аб сле да ван ня зай мае ад 30 да 
50 хві лін, па пры зна чэн ні ўра ча пра во дзіц ца 
бяс плат на. І прак тыч на ад ра зу ж пас ля 
аб сле да ван ня вя до мы яго вы нік.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Добрая навінаДобрая навіна  ��

Су час на, бяс печ на і дак лад на

Ся рэд няя коль касць 
не да но ша ных у све це 
за ста ец ца па ста ян най. З вель мі 
ніз кай ва гой на ра джа ец ца 
ка ля 2 пра цэн таў усіх 
но ва на ро джа ных, 
з эк стрэ маль на ніз кай — 
0,5. Сён ня ва ўсіх гэ тых 
дзя цей іс нуе шмат шан цаў 
вы жыць, дзя ку ю чы раз віц цю 
ме ды цын скіх тэх на ло гій. 

Дзяў чын ка з не звы чай ным імем ня даў на 
з'я ві ла ся на свет ра зам з бра ці кам 
Свя та сла вам у клі ніч ным ра дзіль ным 
до ме Мін скай воб лас ці. На мо мант вы ха ду 
ар ты ку ла дзе так ра зам з ма май ужо 
вы пі са лі. Юлія, 27-га до вая жы хар ка па сёл ка 
Ба раў ля ны, на ват не па спе ла на па ло хац ца: 
«Не ду ма ла, што так хут ка на ра джу». 
Ро ды па ча лі ся на 33-м тыд ні. Тэр мін 
заў час ны, а зна чыць, ма ма з не маў ля та мі 
па він на бы ла пра вес ці ней кі час у клі ні цы, 
дзе ў апош нія га ды пры мя ня юц ца су свет ныя 
тэх на ло гіі для вы ходж ван ня не да но ша ных 
і ма ла важ кіх дзе так.
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Да цэнт ка фед ры «Ма тэ ма тыч ныя праб ле мы 
кі ра ван ня» ма тэ ма тыч на га фа куль тэ та Го мель ска га 
дзярж уні вер сі тэ та імя Ф. Ска ры ны Мі ха іл ДА ЛІН СКІ 
ў па чат ку 90-х стаў за сна валь ні кам шко лы юных 
пра гра міс таў. З та го ча су яна да ла све ту шмат 
пе ра мож цаў між на род ных алім пі яд, 
а по тым і вя до мых спе цы я ліс таў у ІT-сфе ры. Вось 
ужо на пра ця гу мно гіх га доў Мі ха іл Ся мё на віч 
не толь кі пра цяг вае вы кла даць у ВНУ, але і 
фа куль та тыў на зай ма ец ца з дзець мі ў шко ле №27. 
Се ра да і ня дзе ля — дні, без умоў на ад да дзе ныя 
школь ні кам, якія, маг чы ма, хут ка апраў да юць 
спа дзя ван ні вя до ма га на стаў ні ка на но выя 
алім пій скія пе ра мо гі па пра гра ма ван ні.


